1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom
„[nemzeti érték megnevezése]”

Lovászpatona Települési Értéktárába történő felvételéhez

Készítette:

Bartha Lászlóné Borsó Katalin
Lovászpatona, 2018.01.25.

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyesület
8553 Lovászpatona, Kossuth utca 50 …………………

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Bartha Lászlóné Borsó Katalin..…………………
Levelezési cím:
2484 Agárd Kinizsi u 1/b………………………….
Telefonszám:
0620/9232533……….………………………………
barthaborsokati@gmail.com ...…………………….
E-mail cím:

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□ agrár- és
□ egészség és életmód
□ épített környezet
élelmiszergazdaság
□ ipari és műszaki
□ kulturális örökség
□ sport
megoldások
□ természeti környezet
□ turizmus
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Lovászpatona, Kossuth és Petőfi utca sarka
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
□ tájegységi
□ megyei
□ külhoni magyarság
□ települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírás:
A katolikus templomot a mai formájában Mórocz Antal plébános kezdeményezésére
Lovászpatona földesura, Wallisné Somogyi Ilona grófnő építtette 1884-1885-ben. A mai templom
helyén 1764-1765-ben gróf Festetich Károly épített templomot, melyet az Úr mennybemenetele
emlékére szentelték. Ezt lebontva, helyében épült a 30,2 x 12,3 méter alapterületű, 34 méter
magas tornyú templom. Benne 160 ülő- és 120 állóhely van. A templom építéséről korhű
történelmi forrás, Mórocz Antal: A lovászpatonai plébánia. Templomépítési emlékül című írása
áll az utókor rendelkezésére. Az építész Bánóczy Pál volt, az oltár Bécsben karrarai márványból
készült, Toretti Pál olasz kőfaragó mester munkája. Az oltárképet Bécsben Somogyi János gróf
festette meg, rajta Eichler név olvasható, és az eredeti Nepomuki Szent János kép rajza szerint
készült. A szószéket Korn Ede pápakovácsi asztalosmester faragta. A templom eredeti két
harangját az I. világháború idején háborús célokra felhasználták. A mai két harang 71, illetve 54
cm átmérőjű. A régi kis templomból áthozott orgonát 1894-ben az Ország Sándor orgonaépítő
mester által készített 456 sípos új orgona váltotta fel, mely ma is működik. A templomot 1885.
szeptember 27-én Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték. A toronyóra 1912-ben készült el,
s mintegy száz év után, 2010-ben váltotta fel a mai digitális ütőóra.
A templom az évek során számos rangos esemény színhelyévé vált. Itt tartotta esküvőjét 1886ban Pitying József uradalmi ispán Glatz Ilonával, 1914-ben Józsy Béla tanító Horváth Margittal,
1930-ban dr. Horn Miklós tudós növénynemesítő Stróbl Máriával, 1909-ben Mórocz Antal az

aranymiséjét, 1938-ban Stirling János plébános 25 éves papi jubileumát, 1979-ben dr. Nagy
György az aranymiséjét.
A Veszprémi Püspökség, a Lovászpatonai Római Katolikus Egyházközség és a hívek
adományából 1994-1995-ben és 1997-ben jelentős beruházással tatarozták.
A faluképet alapvetően meghatározó római katolikus templom 2010 szeptemberében ünnepelte
felszentelésének 125. évfordulóját. A köszöntőt dr. Márfi Gyula püspök, veszprémi érsek és
Pintér Imre polgármester, a történelmi megemlékezést Fehér Mária címzetes főjegyző tartotta,
majd a Liszt Ferenc Kórustársaság énekkara adott koncertet Lovászpatona szülötte, Kollár
Kálmán karnagy vezényletével.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A templom több mint 100 éves. A falukép egyik
meghatározó épülete, a keresztény kultúra reprezentánsa. A falu szakrális építészetének –az
Árpád-kori templom után– a legfontosabb képviselője.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források):
Patonay (Pitying) József: Lovászpatona és a lovászpatonai plébánia története (kézirat1935-1950)
Magyar Állam 1885. 11. 23-i száma
Huchthausen Lajos: Billingérezések. Történetek a veszprémi egyházmegye XX. Századi életéből.
Veszprém megyei életrajzi lexikon (1998)
Magyar Katolikus Lexikon (1933) kísérleti internetes változata
Mórocz Antal: A Lovászpatonai Plébánia. Templomépítési emlékül (1885)
Pölöskei István: Lovászpatona (2009)
Bartháné Borsó Katalin: Lovászpatonának szeretettel … (2012)
Bartháné Borsó Katalin: Apáink szülőföldje (2015)
Pápai Lapok 1886.09.26, 1884.07.27
Pápai Hírlap 1988.07.29

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: nincs weboldala
III. MELLÉKLETEK
Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

Képeslapok a templomról

A templombelső képei

